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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 
 

 طط

 

 

 

 منتدى البرلمانيين الشباب
 بعد الظهر 5011 الساعةصباحاً حىت  10:00 الساعة من ،7152 أكتوبر/ األول تشرين 51 األحد

 بطرسربغ تسان الربملاين، املركز ،(7 الطابق) اليت فانكشنلام قاعة
 
 
 

 مشروع جدول األعمال
 
 

 األعمال جدول إقرار .1
 

 المنتدى مجلس في واحد عضو انتخاب .2
 جمموعددة مددن  جدد  قبدد  مددنشددهل   املقددر  ومددن. الشددبا  الربملددان ن منتددد  جملدد  يف شددا ر واحددد مقعددد يوجددد

 .7152 ما س/ آذا  يف تنتهي لفرتة أو اس ا
 

 الشباب مشاركة بشأن قطرية تحديثات .3
 حدددول املعلومدددا  تم تبدددادل وسددد. البلددددا  خمتلددد  يف الشدددبا  مشدددا كة يف األخددد ة التطدددو ا  املنتدددد  سددد ناق 

 .التوص ا  ميوتقد النتائجاستخالص و  والتحديا ، النجاحا 
 

 131العامة الــــ  الجمعية أعمال في المساهمة .4
 يف الشدبا  منظدو  مدنيبحد  و  الدميقراط ة بشأ  العاملي لإلعال  العشرين السنوية بالذكر  املنتد  ف تس ح

 لالتحاد البرلماني الدولي 131الجمعية العامة الـــ 
 يةاالتحادروسيا بطرسبرغ،  تسان

 2111أكتوبر / تشرين األول  14-11

 FYP/137/A.1  
 7152 يون و/ حزيرا  51
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 لإلعدال  العشدرين السدنوية الدذكر 0 تنوعندا مشدا كة بشدأ  532الددد  اجلمع ة العامة يف النظر ق د القرا  مشروع
 القددددرا  مشددددروع اإلنسددددا  وحقددددو  بالدميقراط ددددة املعن ددددة الدائمددددة اللجنددددة وسددددتناق  .الدميقراط ددددة بشددددأ  العدددداملي

 يف أيضددداً  املنتدددد  وسددد نظر. اللجندددة علددد  لعرضدددها توصددد ا  صددد ا ة يف املنتدددد  أعضدددا  ير ددد  وقدددد. وتعديلددد 
 بشددددأ  سدددد ما ال ،532 العامددددة الددددددد للجمع ددددة األخددددر  والنتددددائج اإلجددددرا ا  يف الشددددبا  منظددددو  إد اج ك ف ددددة

 .األعرا  وبن األديا  بن احلوا  خالل من والسالم الثقاف ة التعددية وتعزيز العامة، املناقشة موضوع
 

 الدولي البرلماني االتحاد لرئاسة المرشحين إلى االستماع .5
 .الدويل الربملاين االحتاد لرئاسة املرشحن إىل االستماع فرصة املنتد  ألعضا  س تاح

 
 !سوتشي مع التواصل .6

 وسدد ا ) سوتشددي يف سدد عقد الددذ  والطددال  للشددبا  عشددر التاسدد  العدداملي باملهرجددا  علمدداً  املنتددد  سدد حا 
 العديددد مددن الشددبا  املنتددد  وسدد جم . 7152 أكتددوبر/ األول تشددرين 77 إىل 51 مددن الفددرتة يف( االحتاديددة

 .س اس ة، والاالقتصادية، الثقاف ة القضايا ملناقشة البلدا  من
 

 (2111-2111) وأنشطته المنتدى عمل خطة ومناقشة تحديث .1
 واألنشددطة 7152 عددام يف جدر  الدديت الشددبا  ملشدا كة دعمدداً  الددويل الربملدداين االحتدداد أنشدطة املنتددد  سد ناق 
 .7152 و 7152 لعامي املخططة

 
 أسئلة وأجوبة .1

 الددددويل الربملددداين لالحتددداد العددداملي الربملددداين التقريدددر يف الدددوا دة الرئ سددد ة والتوصددد ا  النتدددائج علددد  املنتدددد  سددد طل 
 يف إطالقدد  املقددر  ،احلكومددة مسددا لة يف الربملددا  سددلطة0 الربملان ددة الرقابددة بشددأ  اإلمنددائي املتحدددة األمددم وبرنددامج

 منظدو  مدن الربملداين اإلشدرا  ومناقشدة األسدللة طدرح مدن املنتدد  أعضدا  وسد تمكن. 532 اجلمع ة العامدة الددددد
  .الشبا 
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 (2111 مارس/ آذار) 131للجمعية العامة الـــ  التحضيرية األعمال .9
 به دة الشدبا  عدن شدام  تقريدر إلعدداد مقر ين املنتد  س عن عمل ، وأسال   املنتد  قواعد من 6 باملادة عمالً 

 مللسددل الدائمددة اللجنددة) املسددتدامة التنم ددة لتحق ددق كوسدد لة السددالم بتحق ددق املتعلقددة القددرا ا  مشددا ي  يف اإلسددهام
 املتجددددة الطاقددة بشددأ  سدد ما ال املسددتدامة، التنم ددة أهدددا  تنف ددذ يف اخلدداص القطدداع وإشددرا  ( الدددول ن واألمددن

العامدة  اجلمع دة أعمدال جدول عل  القرا ا  جد   وس   . (والتجا ة والتموي  املستدامة بالتنم ة املعن ة الدائمة اللجنة)
 (.7152 ما س/ آذا ) 532الددد 

 
 .ما يستجد من أعمال .11
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Draft Agenda 
 
 

1. Adoption of the agenda 
 
 
2.  Election of one Member of the Board of the Forum 
 
One seat is vacant on the Board of the Forum of Young Parliamentarians. It is to be filled 
by a man from the Eurasia Group for a term expiring in March 2019.  
 
 
3.  Country updates on youth participation 
 
The Forum will discuss recent developments in youth participation in different countries. It 
will share information on successes and challenges, draw conclusions and make 
recommendations. 
 
 
4. Contribution to the work of the 137

th
 Assembly 

 
The Forum will mark the 20

th
 anniversary of the Universal Declaration on Democracy and 

examine from a youth perspective the draft resolution under consideration at the 
137

th
 Assembly on Sharing our diversity: The 20

th
 anniversary of the Universal 

Declaration on Democracy.  
 
The Standing Committee on Democracy and Human Rights will debate and amend the 
draft resolution. The members of the Forum may wish to formulate recommendations for 
presentation to the Committee. The Forum will also consider how to include a youth 
perspective in the other proceedings and outcomes of the 137

th
 Assembly, particularly on 

the theme of the General Debate, Promoting cultural pluralism and peace through inter-
faith and inter-ethnic dialogue. 
 
 
5. Hearing with candidates for IPU President 
 
The members of the Forum will have an opportunity to hear the candidates for the post of 
IPU President. 
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6.  Connecting with Sochi! 
 
The Forum will be briefed on the 19

th
 World Festival of Youth and Students (WFYS) due to take 

place in Sochi (Russian Federation) from 14-22 October 2017. The WFYS will bring together young 
people from many countries to discuss cultural, economic and political issues.  
 
 
7. Update and discussion on the Forum’s workplan and activities (2017-2018)  
 
The Forum will discuss IPU activities in support of youth participation which took place in 2017 and 
the ones planned for 2017 and 2018. 
 
 
8. Q & A  
 
The Forum will be briefed on the main findings and recommendations of the IPU-UNDP Global 
Parliamentary Report on Parliamentary Oversight: Parliament’s Power to Hold Government to 
Account, due to be launched at the 137

th
 Assembly. Members of the Forum will be able to ask 

questions and discuss parliamentary oversight from a youth perspective. 
 
 
9.  Preparations for the 138

th
 Assembly (March 2018) 

 
Pursuant to Rule 6 of the Forum’s Rules and Working Modalities, the Forum will appoint 
rapporteurs to prepare a youth overview report with a view to contributing to the draft resolutions on 
Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development (Standing Committee on 
Peace and International Security) and on Engaging the private sector in implementing the SDGs, 
especially on renewable energy (Standing Committee on Sustainable Development, Finance and 
Trade). The two resolutions will be on the agenda of the 138

th
 Assembly (March 2018). 

 
 
10. Any other business 


